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V teh časih se moramo večkrat posebej spomniti, da je treba razmišljati pozitivno, o dobrih stvareh in 
ne glede na to, kaj nam prihaja na pot in katere ovire moramo prečkati na naši poti. Ni naključje, da so 
komedije, stand up večeri in druge, »lahkotnejše« zvrsti razvedrila čedalje pogostejša oblika zabave tudi v 
naši dolini. Z vsem dolžnim spoštovanjem, človek mora biti za zahtevnejše oblike zabave veliko bolj spočit 
in možgani mu morajo delati hitreje kot naši, od dnevnega tempa in bitke za preživetje utrujeni možgančki. 
Pa vendarle, ko se spomnim na preprost, a vendarle zelo prefinjen humor, ki je lahkoten, a hkrati izredno 
pronicljiv in spada že v slovensko klasiko v svojem žanru, so to gotovo Butalci Frana Milčinskega. Kako večno 
zeleni so in kako še vedno nasmejijo. No, imajo napako, nasmejijo, dokler jih ne postavimo kot ogledalo pred 
njihove »sodobnike« v realnem svetu. Pa spomnimo na nekaj butalskih. Butalci so namesto v želeno oštarijo 
stopili v brivnico, potem pa so jih, še preden so naročili pijačo, prepričane, da so v oštariji, obrili in ostrigli in 
pustili žejne domov. In tudi, kako so šli iskat sol, ker so jim nenehno govorili, naj se gredo solit. In potem so, 
otovorjeni z velikimi količinami soli, ki so jo ravno nakupili, prosili za sol, da bi si na poti solili hrano, ob tem 
pa pozabili, da imajo sol pred nosom. Ali pa, ko Butalcu kmet proda buče za kobilja jajca, iz katerih se bodo 
zvalili konji … No, Butalci so gnojili tudi butalsko cerkev, da bi zrasla, ker je tako naložil butalski župan. Dež 
je spiral gnoj, s katerim so obložili cerkev do vrha, in ko se je ograja iz gnoja zaradi spiranja v zemljo nižala, 
so ugotovili, da je cerkev res zrasla. In spet so bili zadovoljni. Takih butalskih zgodb bi se dalo še našteti. In 
vsi se jim smejimo. 

Hudič pa, kot rečeno, nastane, ko kdo spomni, kot je želel že Fran Milčinski, da imamo butalce tudi v 
realnem življenju. Potem ni več smešno, tisti, ki bi si to upal omeniti, bog ne daj zapisati, je neokusen lažnivec 
in škodi s svojim dejanjem, da bolj ne bi mogel. V vsakem primeru pa bi lahko našel katere druge zgodbe iz 
domačega okolja. Predsednik Zbornice zasebnega gospodarstva Žalec Marko Učakar je ravno v marčevskem 
nagovoru svojim članom v svojem slogu omenjal Butalce in tudi to, da tekoče dogajanje v naši državi ne bo 
prikrajšano za take zgodbe, tudi če Butalcev ne bi bilo. No, kar poglejmo malo okoli. Ampak, kot rečeno, 
zapisati jih baje ne smemo, ker škodimo, bolj kot koristimo. Ukvarjati bi se morali le s tistim, kar zapovejo 
naši. Preostane nam le, da ugotovimo, kdo so naši, in tekom leta tudi, s kom se družijo, potem pa ga lahko 
žingamo kot butalci. Da vmes naredimo kaj pametnega po starih načelih, tako ali tako nihče ne opazi. No, 
hvala bogu je v naši dolini ravno prej omenjenih pozitivnih zgodb veliko in o njih v našem časopisu ne 
pišemo le zato, ker bi nam tako rekli, ampak ker dejansko so. Pomlad je prinesla ogromno spodbude na vseh 
področjih dela, želimo si, da ni prišla prehitro in s prezgodnjo močjo, ker potem se nam zna to maščevati v 
nadaljevanju leta. Pozebe in druge škode pa smo imeli v prejšnjih letih čisto dovolj. Vsekakor vam želimo, da 
uživate v pomladnih dneh, v dneh, ko bodo cvetele drnulje, ko bodo nastajale butare in se bodo ob velikankah 
družili po vaseh, ko bomo barvali pirhe in uživali blagoslov. Pa zato ni potrebno, da verujemo v boga, samo 
da verujemo vase in v ljudi, ki jih imamo radi. Imam pa še posebno velikonočno željo, ki se nanaša na izjemno 
kreativno idejo za prenovo najvišje zgradbe v dolini – Hmezadovo stolpnico. Želim si, da nam panoramsko 
dvigalo in razgledna terasa, ki ju vključuje prenova, ponudita ne le turistično atrakcijo, ampak tudi tisti »širši 
pogled« na dolino, ki sega preko meja lastnih vrtičkov in parcialnih želja.

Vesele in pisane praznike vam želim.                                                                                                               Lucija Kolar

Blagoslov, butare in butalci
foto: D. N.
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Časopis Utrip Savinjske doline odkupujejo za svoja
gospodinjstva občine Žalec, Braslovče in Prebold.

Utrip Savinjske doline je mogoče kupiti
v trgovinah Brglez na Vranskem

in Davidov Hram v Andražu nad Polzelo, v TIC Tabor
in na sedežu uredništva v Domu II. slovenskega tabora Žalec.

Avtomatska  
garažna vrata

od 897 € *

Vhodna vrata
brez obsvetlobe

od 1.310 € *
* Priporočena cena za akcijske proizvode oz. velikosti, vključno z montažo in 9,5 % DDV.  

V veljavi pri vseh pooblaščenih zastopnikih v Sloveniji do 31.12.2017.
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V prvih letošnjih toplejših 
dneh so se v Žalcu pospeše-
no lotili urejanja območja ob 
Fontani Zeleno zlato, nekaj 
del so opravili na žalski tržni-
ci, v zadnjih dneh pa za odpr-
tje že pripravljajo tudi samo 
fontano piv.

Kot je povedal župan Janko 
Kos, so ob fontani uredili od-
vodnjavanje, polepšali pa tudi 
mestni park. Strokovnjaki iz 

podjetja ETRA pripravljajo 
fontano na ponovno delovanje 
in so namestili tudi dodatno 
pipo za pivo. Javno komunal-
no podjetje Žalec je na žalski 
tržnici poskrbelo za prestavi-
tev sanitarij, ki so jih nekoliko 
umaknili ob rob tržnice. S cve-
tličnimi koriti pa so po novem 
onemogočili dovoz na tržnico 
z glavne ceste.

Z dogajanji ob uradnem od-

prtju druge sezone delovanja 
Fontane Zeleno zlato, ki je po-
zornost javnosti vzbudila po 
vsem svetu, bodo začeli že ta 
petek, ko bodo razglasili viteza 
piva. Tako kot na odprtju fon-
tane bo v Žalec poleg drugih 
gostov prišla Bernarda Žarn, 
za zabavo pa bo skrbel ansam-
bel Donačka. Cena vrčka za 
fontano piv bo ta večer zniža-
na. K. R.

Vse pripravljeno za delovanje fontane

Fontana Zeleno zlato za svoje delovanje po »zimskem spancu« potrebuje temeljito pripravo.
foto: T. T.

Čeprav večina ljudi komaj 
čaka pomladno toplo sonce, 
pa bi zemlja in rastline po-
trebovale več dežja. Letošnja 
zima in prvi dnevi pomladi 
so zelo sušni, kar se kaže tudi 
v povečani nevarnosti poža-
rov v naravnem okolju. 

Število požarov v naravi se je 
v zadnjih dneh zelo povečalo 
predvsem zaradi spomladan-
skega čiščenja kmetijskih po-
vršin ter kurjenja in požiganja 
naravnih nenevarnih materia-
lov zlasti na območju osrednje 
Slovenije. S travniškimi požari 

so imeli v zadnjih dneh kar ne-
kaj dela tudi spodnjesavinjski 
gasilci. 

V soboto nekaj po enajsti uri 
je pri kurjenju v naravi ogenj 
ušel nadzoru v Šeščah pri Pre-
boldu in se razširil na bližnje 
grmičevje in rob gozda. Posre-
dovali so gasilci iz Šešč in Pre-
bolda ter požar pogasili. Istega 
dne je okoli 14. ure prav tako 
zaradi kurjenja v naravi zago-
rela suha trava v Veliki Pirešici. 
Ogenj se je razširil na 20 kva-
dratnih metrov, pogasili pa so 
ga člani PGD Velika Pirešica, 

Ponikva in Zavrh. Prav tako v 
soboto proti večeru je zagorel 
travnik na Gomilskem, in si-
cer na površini približno 200 
kvadratnih metrov. Požar so 
omejili in pogasili gasilci PGD 
Gomilsko.

Na Upravi RS za zaščito in 
reševanje svetujejo previdnost 
pri uporabi ognja v naravnem 
okolju in hkrati opozarjajo, da 
je požiganje v naravnem okolju 
prepovedano. Požarno ogrože-
nost bodo zmanjšale šele obil-
nejše padavine. 

 K. R.

Požiganje prepovedano


